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OBJEDNÁVKA Č. OMP/1393/2016

Odběratel: Městská část Praha 10 Dodavatel: Ing. Filip Nehonský

Adresa: Vršovická 1429/68 Adresa: Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
101 38 Praha 10

IČ: 00063941 IČ: 71724257
DIČ: CZ00063941 DIČ: CZ7305310lll

Bankovní spojení: (Šeská spořitelna a.s. Bankovní spojení: ČSOB
V 'J

Císlo účtu: Císlo účtu:

Tel. 272 657 063 Tel.:

Fax: Email:

Platební podmínky:

Termín dodání:

Místo dodání:
Datum vystavení:

převodem

15.12.2016
ÚMČ Praha 10

5.10.2016

Název položky Cena DPH Cena celkem
bez DPH % včetně DPH

Objednáváme u Vás přípravné práce, pasportizace stávajících
inženýrských sítí a průZkumné práce pro akci ,, Sanace suterénního
zdiva objektu čSOP Sámova", Sámova 5-29/7, Praha 10 Vršovice,
dle předložené cenové nabídky ze dne 5.10.2016, která je nedílnou
součástí této objednávky.

78.000,00Kč 21.00 94.380,00Kč

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 94.380,00 KČ

Kontrolu provedl:

vedoucí referátu oprav a investic

ěstské části praha 10

.á 60, 101 33 praha10

.

vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a

investic

QF-61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@prahalO.cz

t



Sanace suterénního obvodového zdiva objektu
ČSOP Sámova

Sámova 5 - 29/7, Praha 10 Vršovice

(PRŮZKUMNÉ PRÁCE)

CENOVÁ NABÍDKA

05. 10. 2016

PROJEKČŇKANCELÁŘ
'K Randova 3205/2

Praha 5 - Smíchov
Tel:

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
101 38, Praha 10

Kontaktní osoba: I



1. '"mtifikační údaje

-' Nehonský

"ma:

" "I" wizace:

' ?pojeni:

' Ila:

fyzická osoba (0SVČ)

0008388

717 24 257

CZ7305310111

Československá obchodní banka, a. s.

Lidická 43/66, 150 00 Praha 5

Randova 3205/2, 150 00 Praha 5

2.
V

,

rsah prací

"mé práce
itizace stávajicich inženýrských síti
mně práce

3. tupni podklady

ni prohlídka objektu včetně sděleni požadovaného rozsahu sanace objektu (suterenni obvodové zdivo objektu a
i oprava ploch dotčených sanaci)

4. -:ah nabídky

C '?'jné práce v rozsahu zajištěni dostupné projektové dokumentace z archivu DST MČ Praha 10, z archivu OMP MČ
"; 10, porovnáni dostupné dokumentace se stávajicim stavem. V ceně není uvažováno s geodetickým zaměřením
tího objektu a přilehlých komunikaci.

· 'izace inženýrských síti v rozsahu 1.PP v blízkém okoli suterénního zdiva včetně zajištění tras venkovních
-rských síti. V ceně není uvažováno s kamerovým průzkumem stávajici kanalizace

· 'ímňé práce v rozsahu qeoloqického průzkumu formou rešerše, stavebně technického průzkumu zaměřeného na
st a salinitu obvodového zdiva včetně zajištěni odběru vzorků (množství cca do 20 míst), dendrolcqického průzkumu

i " v blizkosti objektu.

5. ová nabídka

avné práce (rozsah prací odhadnut cca na 15 hod)

.ort inženýrských síti (rozsah prací odhadnut cca na 10 hod)

")gický průzkum (rešerše za použiti dostupných podkladů)

""bně technický průzkum (zjištěni vlhkosti a salinity zdiva v rozsahu cca do 20 vzorků)

rologický průzkum (průzkum zeleně dotčené stavbou)

"či náklady (poplatky správcům síti, zajištění 3 parě dokumentace)

'ĺ bez DPH

21%

"fVá cena s DPH

6. 'iíny plnění
' vstupních podkladů a výše uvedených průzkumů cca do 2 měsíců od objednáni.

'.'Iy
si, DIČ' CZ73053101¶1
·cni:

ha 5, 150 00

Sláb firmy: Randova 3205/2, Praha 5; 150 00
Telefon kancelář"
e-mail.



7. námka

"! investičního nákladu sanace obvodového zdiva a nejbližšího okdí je 8,2 mil Kč (bez DPH)
' "'a výkon ostatních inženýrských prací vyplývajicich z požadavků klienta nad rámec této cenové nabídky budou

hodinovou sazbou 550,-KČ ' DPH za každou započatou hodinu práce.
je zahrnuta příprava 3 parě tištěné dokumentace
lei může dle charakteru práce přizvat specialistu.

:)adně chybějici průzkumy, měřeni, studie bude dodatečně předložena cenová nabídka

r ,

inc, S/
Randova t 205/2

150 00 Praha - Smíchov
lČO:71"24257

DlČ:CZ73 5310111

Uľj. Eljµ Nehonský

Ilo ot..l "pojeni:
C . · .; ;.. Ldická 43/66, Praha 5, 150 00
C ..r;.,

Sídlo Krmy: Randova 3205/2. Praha 5: 15Ô 00
Telebn kancelář:
e-mail cz


